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Hoạt động sản xuất kinh doanh dần phục hồi trong quý I/2022. GDP quý I năm 2022 ước tính tăng 5.03% so với cùng kỳ năm
trước, cao hơn tốc độ tăng 4.72% của quý I năm 2021 và 3.66% của quý I năm 2020 nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng 6.85% của
quý I năm 2019. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2.45%, đóng góp 5.76% vào mức tăng trưởng chung; khu
vực công nghiệp và xây dựng tăng 6.38%, đóng góp 51.08%; khu vực dịch vụ tăng 4.58%, đóng góp 43.16%.
Trong quý 1/2022, việc giá xăng dầu, giá gas tăng theo giá nhiên liệu thế giới; giá nhà ở thuê tăng trở lại sau khi dịch Covid-19
được kiểm soát; giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và giá xăng dầu là nguyên nhân
chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2022 tăng 0.7% so với tháng trước. CPI bình quân quý I/2022 so với cùng kỳ năm
2021 tăng 1.92%; CPI tháng 3/2022 tăng 1.91% so với tháng 12/2021 và tăng 2.41% so với cùng kỳ năm 2021.
Tính đến thời điểm 21/3/2022, tổng phương tiện thanh toán tăng 2.49% so với cuối năm 2021 (cùng thời điểm năm 2021 tăng
1.49%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 2.15% (cùng thời điểm năm 2021 tăng 0.54%); tăng trưởng tín dụng của
nền kinh tế đạt 4.03% (cùng thời điểm năm 2021 tăng 1.47%).
Trong nửa cuối tháng 3, một số ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất từ 0.1-0.3%/năm đối với nhiều kỳ hạn. Tuy
nhiên, lãi suất huy động tại khối ngân hàng quốc doanh vẫn giữ ổn định, có thể thấy việc tăng lãi suất vẫn chỉ diễn ra cục bộ
chứ không phải toàn hệ thống. 
Với áp lực lạm phát gia và nhu cầu tín dụng gia tăng, chúng tôi duy trì quan điểm mặt bằng lãi suất huy động khả năng sẽ tăng
khoảng 0.3% -0.5% trong năm 2022.

 KINH TẾ QUÝ I  PHỤC HỒI  TRONG KHI   ÁP LỰC LẠM PHÁT GIA TĂNG

Trong tháng 3/2022, tổng giá trị phát hành (GTPH) đạt 3,620.8 tỷ đồng,  trong đó có 2 đợt phát hành ra công chúng với GTPH
đạt 1,490.8 tỷ đồng và 10 đợt phát hành riêng lẻ với GTPH đạt 2,130 tỷ đồng. Trong tháng 3, nhóm Bất động sản chiếm phần
lớn khối lượng phát hành với 1,690.8 tỷ đồng (chiếm 46.7%).
So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng từ đầu năm tăng 13.78%, đạt 8,696 tỷ  đồng (chiếm 21.9%
tổng GTPH) và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 24.17%, đạt 30,998 tỷ  đồng (chiếm 78.09% tổng GTPH). 
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